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Dawn Prince-Hughes 21 évesen hajléktalan és nincstelen volt, amikor megtalálta élete célját. Ez
Washington államban, a seattle-i állatkertben történt 1985-ben. Prince-Hughes a konzervatív
gondolkodású Montanából menekült Seattle-be, mert féltette az életét, ugyanis kiderült róla, hogy
meleg. Akkor még nem tudta, hogy autista - körülbelül 15 évvel később diagnosztizálták nála az
autizmust -, de azt tudta, hogy nehezen barátkozik. "Szánalmas kudarcot vallottam, amikor
megpróbáltam kapcsolatot teremteni az emberekkel" - mondja. "Nem volt értelme próbálkozni.
Egy reggel, hogy közel legyen a természethez, Prince-Hughes ellátogatott a seattle-i Woodland
Park Állatkertbe. A ketrecek között bolyongott, amikor egy sarkon befordult, és meglátta a
gorillákat. "Villámgyors felismerés volt" - mondja. Úgy érezte, szinte azonnal megértette őket.
"Teljesen világos volt számomra, hogy ők a csend és a mozgás útján szoktak kommunikálni, amit én
is az első nyelvemnek tekintettem." Minden nap látogatta az állatokat, egész napját ott töltötte,
hogy meg�gyelje a viselkedésüket. Ha egy gondozó arra járt, őt gyötörte információkért. Mindent
elolvasott és megnézett, amit csak talált a gorillákról. Végül az állatkert önkéntesnek szerződtette,
majd később felvették segéd-állatgondozónak.
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Prince-Hughes elvégezte az egyetemet, majd a doktori iskolát, és interdiszciplináris
antropológiából szerzett doktori címet. A 2000-es évek elején két könyvet írt a gorillákról, az
egyikhez Jane Goodall írt előszót. Prince-Hughes a spektrumon való elhelyezkedésének tulajdonítja,
hogy képes újszerű következtetéseket levonni a gorillákról, és úgy látni őket, ahogy mások nem.
Nincs egyedül. Egyre több bizonyíték van arra, hogy az autizmus gyakran számos erősséggel jár.
Prince-Hughes esetében ezek közé tartozik a fokozott meg�gyelőképesség, a lézerszerű
összpontosítás és az állatokkal kapcsolatos intuíció. "Igaz és tudományosan bizonyított, hogy az
autista egyének alcsoportjai jobb képességekkel rendelkeznek, mint a nem autista egyének" -
mondja Isabelle Soulières neuropszichológus a kanadai Montreali Québec-i Egyetemről.

Régóta ismert, hogy egyes autisták, az úgynevezett autista savantok, gyakran jelentős kihívásokkal
együtt mutatnak rendkívüli tehetséget. Lehet hogy látványos a memóriájuk, lehet, hogy rendkívüli
zenei vagy művészi tehetségük van. Az autista erősségek felismerése azonban nem korlátozódik a
savantokra, akik viszonylag ritkák. Inkább úgy tűnik, hogy bizonyos �nomabb erősségek
szisztematikusan kísérik az állapotot.

A mérvadó tudományos közösség azonban évtizedekig �gyelmen kívül hagyta, sőt, el is vetette az
autizmusban rejlő szokatlan képességek gondolatát. Még ha fel is bukkantak a vizsgálatokban, a
kutatók gyakran hiányosságnak minősítették őket. Pedig az autista erősségek elhallgatása vagy
félreértelmezése torzítja az autizmus tudományos megértését, mondja Soulières. Mert ez az
 orvosokat, tanárokat és másokat is arra késztethet, hogy patologizálják és megpróbálják elnyomni
az autizmussal élők hasznos tulajdonságait.

Ma már a tudomány kezd felzárkózni az autisták erősségeinek korai meg�gyeléseihez. Egyre több
kutató állítja, hogy sok, sőt talán a legtöbb autista ember rendelkezik bizonyos előnyökkel, mint
például a vizuális és auditív információkra való szokatlan �gyelem, a közvetlenség vagy az erős
erkölcsi iránytű. "Itt nem csak arról a sztereotip erősségről van szó, hogy valaki egy nagyon-nagyon
magas szintű képességgel rendelkező savant" - mondja Kate Cooper, a brit Bath Egyetem kutatója
és klinikai pszichológusa. "Most már tudjuk, hogy az átlagos autista személynek, az autizmus
átlagos jellemzőivel, vannak erősségei".
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Bár ezek az erősségek nem feltétlenül drámaiak vagy feltűnőek, egyes autistákat
megkülönböztetnek nem autista társaiktól, és bizonyos típusú munkákhoz adhatnak nekik
könnyebbséget. Néhány ilyen tulajdonság olyan autista hírességek sikerét segítette elő, mint
Temple Grandin állattudományi professzor, Greta Thunberg környezetvédelmi aktivista és Chris
Packham természettudós. És ezek a tulajdonságok az egész spektrumban megjelennek, különböző
korú, nemű, intelligenciájú és verbális képességű emberek között. "Lényeges felismerni, hogy az
"autista erősségek" nem függnek a verbális képességektől, az IQ-pontszámoktól és így tovább, sőt
egyesek gyakoribbak lehetnek például a nagyobb nyelvi nehézségekkel küzdő autistáknál" -
mondja Steven Kapp, az angliai Portsmouthi Egyetem pszichológia tanára.

Az, hogy az autistáknál mely erősségek jelennek meg leggyakrabban, még mindig nyitott kérdés.
De a fokozott vizuális és auditív érzékelés valószínűleg köztük van. Ezeket az érzékelési élességet
alátámasztó eredményeket laboratóriumokon, országokon és korosztályokon átívelően
megismételték - mondja Natalie Russo, a New York-i Syracuse Egyetem pszichológusa.
"Összességében azt mondanám, hogy az adatok nagyon meggyőzőek." Az audiovizuális képességek
közé tartoznak a zenei képességek és a részletek iránti érzék. Egy tanulmány szerint például az
autisták akár 11 százalékának is tökéletes a zenei hallása, szemben a nem autisták 0,0001
százalékával.

Soulières szerint egyes autistáknál a fokozott észlelési képességek kombinálódhatnak azzal a
szokatlan képességgel, hogy nagy mennyiségű információt képesek feldolgozni és mintákat
felismerni például egy számsorozatban vagy zenei hangjegyekben. Az egyik elmélet szerint a
perceptuális agyterületeket hasznosítják olyan kognitív funkciók ellátására, amelyek a
mintafelismerő képesség hátterében állnak. Más tanulmányok pozitív személyiségjegyekre -
becsületesség, hűség és megbízhatóság - mutatnak rá, bár ezek az adatok nagyrészt elbeszéléseken
alapulnak.
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A terület még új, mivel a legtöbb, még a legjobban dokumentált erősségeket alátámasztó
tanulmány is kevés adaton alapszik, és a módszertani eltérések megnehezítik az eredmények
összehasonlítását. Az autizmus sokfélesége is kihívássá teszi az autista erősségek meghatározását,
mivel nem minden autista személy rendelkezik az erősségek azonos halmazával. "Vannak dolgok,
amelyek nagyjából igazak sok autista emberre, de soha nem igazak mindegyikükre" - mondja
Laurent Mottron, a Montreali Egyetem pszichiátriaprofesszora. A potenciális erősségek széles
skálája inkább különböző kombinációkban jelenhet meg az autisták különböző alcsoportjaiban.
"Mindig alcsoportokról beszélünk, és nem mindig ugyanaz az alcsoport rendelkezik ezekkel az
erősségekkel" - mondja Soulières. Az alcsoportok �nomítása aktív vizsgálati terület, csakúgy, mint a
nagyobb vizsgálatok tervezése.

Az erősségek sokfélesége a társadalom hasznára válhat - mondja Maithilee Kunda, a Tennessee
állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem informatikusa, aki az autizmust
tanulmányozza. "Ahogy haladunk előre, és az emberiségnek szembe kell néznie ezekkel a
válságokkal, szükségünk van minden kreatív emberre" - mondja Kunda. "Nehéz elképzelni, hogy
egyforma emberek próbáljanak megoldásokat találni különféle problémákra."

Erősség vagy hiányosság? 

Az 1940-es években, amikor Leo Kanner és Hans Asperger először de�niálta az autizmust,
mindketten megállapították, hogy az állapothoz bizonyos kognitív erősségek társulnak. A
következő évtizedekben azonban a mérvadó tudományos közösség többnyire �gyelmen kívül
hagyta az autizmus pozitív aspektusait. "Mivel az autizmus szerepel a Diagnosztikai és Statisztikai
Kézikönyvben, inkább a nehézségek, mintsem az autizmussal járó előnyök alapján határozzák meg"
- mondja Cooper. Az erősségek, mutat rá, gyakran a kihívások másik oldala. Az "egyformasághoz
való ragaszkodás" például hozzájárul a megbízhatósághoz, a "korlátozott érdeklődés" pedig
szakértelemmé válhat. De mivel a diagnosztikai kézikönyv ezeket a vonásokat hiányosságként írja
le, a kutatások is ezt az utat követték - mondja Cooper.
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Számos, az évek során közzétett tanulmány tükrözi ezt a "hiányosság-orientált" elfogultságot, az
autista erősségeket hiányosságoknak állítva be. A 2000-es évek végén Michelle Dawson, a
Montreali Egyetem autizmus-kutatója az 1970-es évekig visszamenőleg kutatta az autizmus
szakirodalmát olyan tanulmányok után, amelyek autista erősségeket mutattak ki. A Nemzetközi
Autizmuskutató Társaság 2009-es ülésén arról számolt be, hogy az általa talált 71 tanulmány 41
százaléka ezeket a pozitív tulajdonságokat hiányosságoknak minősítette. Egy 2004-es vizsgálatban
például 17 autista résztvevő gyorsabban teljesített egy olvasásértési feladatot, mint 17
kontrollszemély, és csak valamivel kevésbé pontosan. A kutatók azonban az agyi képalkotó adatok
elemzésekor kijelentették, hogy a két csoport között észlelt kapcsolódási különbségek "az
autizmusban előforduló nyelvi zavarok neurális alapját szolgáltatják".

A szakmában továbbra is fennáll az a tendencia, hogy az autisták tehetségét �gyelmen kívül
hagyják. Egy 2020-as, az erkölcsi döntéshozatalt vizsgáló tanulmányban például a kutatók azt
találták, hogy az autista résztvevők sokkal nagyobb valószínűséggel utasították el a nem becsületes
úton szerzett pénzt, mint a nem autista résztvevők. De ahelyett, hogy azt sugallták volna, hogy az
autizmus erős erkölcsi tartással jár együtt, a kutatók azt írták, hogy az autisták "rugalmatlanabbak"
voltak, és "indokolatlanul aggódnak a nem tisztességesen szerzett nyereségük miatt".

A hiányosságokra való túlzott összpontosítás mellett  azonban kutatók egy kis csoportja azt a
lehetőséget vizsgálta, hogy bizonyos erősségek is kísérik az autizmust. Az egyik első ilyen irányú
tanulmány 1997-ben jelent meg, amelyik kimutatta, hogy az autista gyermekek apái és nagyapái
több mint kétszer nagyobb valószínűséggel mérnökök, mint a nem autista gyermekek apái és
nagyapái. A tudósok feltételezték, hogy az autizmushoz kapcsolódó gének összefüggésbe hozhatók
a tárgyak és mechanikai tulajdonságaik megértésének kiváló képességével. Ez csak egy feltételezés
volt, de az autista erősségek egész koncepciója újszerű volt. "Ahelyett, hogy a szociális
hiányosságokra és fogyatékosságokra összpontosítottunk volna, az érem másik oldalát akartuk
megvizsgálni, azokat a dolgokat, amelyeket az autisták jól csinálnak" - mondja Simon Baron-Cohen
vezető kutató, aki az Egyesült Királyságban, a Cambridge-i Egyetem Autizmus Kutatóközpontját
vezeti.
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A következő évtizedekben mások is csatlakoztak ehhez az erősségvadászathoz. A Google Scholar
most 136 találatot ad az "autista erősségek" kulcsszavakra, amelyek többsége az elmúlt 10 évben
jelent meg. Ezt a tendenciát jelképezi az Egyesült Királyságban, a Bath-i Egyetemen egy új doktori
projekt, amelyre novemberben zárult le a jelentkezési határidő, és amely az autizmussal élő
emberek "rejtett tehetségeire" összpontosít. A kiválasztott jelölt azt fogja vizsgálni, hogy ezek a
tehetségek milyen szerepet játszanak a mentális egészség javításában az autizmussal vagy más
idegrendszeri fejlődési zavarokkal küzdő embereknél.

Az egyik módja annak, hogy megtudjuk, miben jók az autisták, az, hogy megkérdezzük őket. Egy
2019-es tanulmányban a tudósok 24 autista felnőttet kérdeztek meg arról, hogy milyen
tulajdonságokat tulajdonítanak autizmusuknak, és ezek a tulajdonságok hogyan segítették őket
többek között az iskolában, a munkahelyen és a kapcsolataikban. A résztvevők arról számoltak be,
hogy szokatlanul képesek koncentrálni, a részletekre �gyelni és emlékezni a tényekre, élményekre
vagy beszélgetésekre. Az egyik résztvevő azt mondta, hogy az a képessége, hogy egy témára tudott
koncentrálni, segített neki abban, hogy a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményeket
érjen el; egy másik résztvevő arról számolt be, hogy a munkahelyén ügyfélszolgálati díjakat nyert a
részletekre való �gyelme miatt. Sokan hangsúlyozták kreativitásukat, őszinteségüket és
empátiájukat is, különösen az állatok vagy más autisták iránt.

Egy 2020-as tanulmányban Cooper és munkatársai 140 autista serdülőt és felnőttet kértek meg
arra, hogy soroljanak fel olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyeket az autizmushoz társítanak. E
kifejezések közül néhány negatív volt ("magányosság", "érzelmi nehézségek" és "szorongás"), de
mások pozitívak voltak, köztük a "tehetséges", "egyedi", "gondoskodó", "koncentrált", "racionális" és
"�gyelem a részletekre". A kis fókuszcsoportokban a résztvevők állapotuk más előnyös aspektusairól
is beszámoltak, mondván, hogy nem érzik magukat a társadalmi normák által korlátozottnak, és
büszkék arra, hogy mások. Rugalmasságot is mutattak - képesek voltak a nehéz helyzetek jó oldalát
is meglátni. És minél több pozitív tulajdonságot társított egy résztvevő az autizmusához, annál
büszkébb volt arra, hogy az autista közösség tagja. Ez a megállapítás Cooper szerint a mentális
egészség javításának módjaihoz vezethet. "Ha segíthetünk tereket teremteni az autista emberek
számára, ahol összejöhetnek, és kialakíthatják autista identitásuk erősségekre összpontosító
érzését, az segíthet az egyéneknek jobban érezni magukat a másságukkal kapcsolatban".
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Erősségek:

Vannak tudósok, akik  az autista erősségeket is vizsgálják az egyének tesztelésekor. Több mint egy
tucat tanulmány támasztja alá azt az elképzelést, hogy a szokatlanul jó vizuális képességek
általában együtt járnak az autizmussal (bár a vizuális problémák is gyakoriak az autizmusban). Ezek
a képességek - amelyek nem érik el a savantok szintjét, de még mindig a normálisnál magasabbak -
magukban foglalják a hasonló tárgyak és minták megkülönböztetését, valamint a hasonló ingerek
összevisszaságában az olyan részletek, mint a betűk vagy számok kiszúrását. Egy 2012-es
vizsgálatban Soulières, Mottron, Dawson és munkatársaik például kimutatták, hogy 42 autista
ember szigni�kánsan gyorsabban felismerte, hogy a képernyőn röviden felvillantott két függőleges
vonal közül melyik a hosszabb, mint 30 kontrollszemély. Egy 2020-as vizsgálatban Russo és
munkatársai azt találták, hogy 24 autista gyermek jobb volt 30 nem autista gyermeknél abban,
hogy felismerje a lila betűket a fekete betűk között, amelyeket egymás után, különböző
sebességgel mutattak be. A kutatás  megismételt egy 2016-os vizsgálatot, amely hasonló
eredményt hozott. Abban a munkában az autista gyerekek előnye a legnagyobb sebességnél volt a
legnagyobb. "Az autisták talán nem csak észrevenni, hanem észrevenni és azonosítani is jobban
képesek a környezetük különböző jellemzőit" - mondja Russo.

Egy 2015-ös tanulmány szerint ez az erősség a minimálisan verbális autista gyerekeknél is
meg�gyelhető. Soulières szerint a spektrumon belüli vizuális képességekre vonatkozó adatok
meggyőzőek, és "számos laboratóriumban megismételték őket, különböző feladatokkal és az
életkor és az értelmi szint szempontjából különböző csoportokkal".

Ez a vizuális éleslátás akár már csecsemőkorban is megmutatkozhat. Egy 2015-ös tanulmányban a
kutatók 82 olyan 9 hónapos gyermek vizuális keresési képességeit vizsgálták, akiknek idősebb
autista testvérük volt (és ezért nagyobb valószínűséggel voltak autisták), valamint 27 azonos korú
kontrollcsoportot. A kutatók kis X-ekből és egy O-ból, S-ből, V-ből vagy +-ból álló kör alakú
képeket mutattak a csecsemőknek. Nyomon követték a csecsemők szemét, hogy megállapítsák, a
gyerekek először az X-et vagy a másik szimbólumot nézték-e. Azok a csecsemők, akik a másik
szimbólumot nézték, ami a felsőbbrendű keresési képességek jele, 15 hónapos és 2 éves korukban
több kialakulóban lévő autista vonást mutattak a standard tesztekkel mérve, mint azok, akik csak az
X-et bámulták - állapították meg a kutatók.
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Egyes autisták a hangok érzékelésében is előnyt élvezhetnek. Amellett, hogy nagyobb
valószínűséggel rendelkeznek tökéletes hallással, az autisták általában jobb zenei memóriával
rendelkeznek - a dallamok, valamint a hangok és hangmagasságok előrehaladásának felidézésére
való képességgel -, mint nem autista társaik, és jobban érzékelik a zenében a disszonáns hangokat,
valamint minimális jelzésekkel is jobban felismerik a dallamokat. Egy 2005-ös vizsgálatban például
15 autista gyermek szigni�kánsan pontosabban tudta megmondani, hogy a billentyűzeten
lejátszott hangsorozat felfelé vagy lefelé halad-e a hangmagasságban, mint a nem autista
gyermekek egy csoportja. Ezek az előnyök az agyban az érzékelési információk olyan súlyozásából
eredhetnek, amely a nem szociális, mintázatos  jellemzőket hangsúlyozza a szociális, érzelmekkel
kapcsolatos jellemzőkkel szemben - mondja Mottron.

A nagy mennyiségű információ feldolgozásának képessége összhangban lehet néhány ilyen
érzékelési képességgel. Egy 2019-es vizsgálatban 23 autista és 50 nem autista gyermek nézett
videókat, amelyeken egy tanár mesél egy történetet. A videókon a háttérben megjelenített
információk voltak, amelyek vagy relevánsak, vagy irrelevánsak voltak a történet szempontjából. Az
autista és a nem autista gyerekek egyformán jól válaszoltak a történetre és a releváns
információkra vonatkozó kérdésekre, de csak az autista gyerekek emlékeztek vissza az irreleváns
háttérben megjelenített adatokra. Egy 2012-es vizsgálat hasonlóképpen kimutatta, hogy a vizuális
megjelenítésben lévő adatmennyiség növelése a nem-autista felnőttek számára nehezebbé teszi
egy adott részlet megtalálását az adott jelenetben, de az autisták számára nem. Egy harmadik
tanulmányban a kutatók megállapították, hogy az komplex vizuális feldolgozás korlátozza a
legtöbb ember - de nem az autisták - azon képességét, hogy ráhangolódjanak az auditív jelekre.

Az autisták egyes szakértők szerint azért teljesíthetnek jobban a vizuális keresési feladatokban,
mert a részletek iránti �gyelmük jobb. Egy 2020-as tanulmány szerint a vizuális részletekre való
�gyelem korrelál az autizmus jellemzőivel, és korábbi munkák arra utalnak, hogy az autisták
bizonyos körülmények között hajlamosak jobban összpontosítani a részletekre, mint a nem
autisták. "Az autizmussal élők talán olyan szűrőn keresztül látják a világot, amely életük minden
pillanatában felerősíti az általuk látott képek részleteinek intenzitását" - mondja Arjen Alink, a
németországi Hamburg-Eppendor� Egyetemi Orvosi Központ posztdoktori munkatársa, a 2020-as
munka vezetője.
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A bizonyítékok vegyesek azzal kapcsolatban, hogy az autisták hajlamosak-e kiemelkedő
teljesítményt nyújtani a térben lévő tárgyak mentális manipulálásában. Egy 2011-es vizsgálatban
Soulières, Mottron és munkatársaik 11 autista felnőttet és serdülőt, valamint 14 fős, hasonló
életkorú és intelligenciájú, nem autista kontrollcsoportot arra kértek, hogy mentálisan forgassanak
el két 3D-s geometriai alakzatot, hogy eldöntsék, azonosak vagy különbözőek-e azok. Az autista
résztvevők szigni�kánsan gyorsabbak és pontosabbak voltak, mint a kontrollcsoport tagjai. Egy
2016-os vizsgálatban 30 autista gyermek 30 nem autista gyermeket múlott felül a mentális
forgatásban. Egyes autisták "jobban képesek a fejükben megjeleníteni az ábrát és manipulálni azt"
- mondja Soulières. Ugyanakkor az ellenkezőjére is vannak bizonyítékok. Egy 2014-es metaanalízis
nem találta alátámasztani az autisták előnyét a mentális forgatásban, és ezt a következtetést egy
2017-es tanulmány is megerősítette. "Az autizmussal élőknél biztosan vannak kiemelkedő
képességek, de nem a mentális rotációs funkcióban" - mondja Christine Falter-Wagner, a
németországi Ludwig-Maximilians-Universität München klinikai pszichológusa, a 2014-es és 2017-
es tanulmányok vezetője.

Játék a számokkal:

A másik nyitott kérdés az, hogy az autisták jelentős része szokatlanul jó-e a minták - vizuális,
numerikus vagy zenei - felismerésében, vagy ez a képesség nagyrészt az autista savantokra
korlátozódik, akiknél ezt a tulajdonságot leggyakrabban tanulmányozzák. Egyesek úgy vélik, hogy a
mintafelismerés a részletek felismerésének és feldolgozásának képességének természetes
következménye lehet. Baron-Cohen már régóta állítja, hogy a minták meglátásának és az
információk rendszerezésére szolgáló rendszerek létrehozásának képessége áll az autizmus
középpontjában. Új könyvében, a "The Pattern Seekers: How Autism Drives Human Invention" című
könyvében azt állítja, hogy ez a fontos képesség számos tudományos eredmény alapja, és
kulcsfontosságú lehet az emberiség előtt álló számos kihívás megoldásához.
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Baron-Cohen többféle módon is alátámasztja ezt. Egy 2015-ös, több mint 450 000 főre kiterjedő
lakossági felmérésben ő és kollégái azt találták, hogy a természettudományos, technológiai,
mérnöki vagy matematikai karrier összefügg az autizmus spektrum kvótán elért magas
pontszámokkal. 2011-ben pedig ő és egy kutatócsoport arról számolt be, hogy Eindhovenben -
amelyet néha Hollandia Szilícium-völgyének is neveznek - az autizmus előfordulási gyakorisága
kétszerese két hasonló méretű holland városénak, amelyekben nincs erős technológiai ipar. Baron-
Cohen és kollégái azonban elismerik, hogy az autizmus fokozott ismertsége Eindhovenben
hozzájárulhatott ehhez az eredményhez.

Bár ez az elképzelés messze nem bizonyított, a szakértők körében mégis teret nyert. Sven Bölte, a
stockholmi Karolinska Institutet gyermek- és ifjúságpszichiátriai professzora szerint az autizmus
vonásaival rendelkező emberek "szinte biztosan felülreprezentáltak" a tudományos és technológiai
területeken. Nincs biztos adat arra, hogy az autisták mekkora hányada végez ilyen jellegű munkát,
de valószínűleg csak egy részhalmazról van szó. "Kognitív erősségeik egy kicsit jobban
hajlamosíthatják őket bizonyos munkákra, de általánosságban nem kellene túl sokat beszélnünk
arról, hogy erre a területre korlátozódnak" - mondja Bölte.

Nehéz hatalmas vagy reprezentatív minták nélkül az autisták azon hányadának meghatározása, akik
egy adott erősséggel rendelkeznek, akár a tudományhoz kapcsolódóan, akár nem.  Ám ilyen
mintákhoz nehéz hozzájutni. Még egy nagy vizsgálat esetén is függhet az eredmény attól, hogy
mikor készült, mivel az autizmus diagnózisának kritériumai az idők során változtak.  Attól is
függhet, hogyan határozzák meg az erősséget. A hiperlexia - a betűk, szavak és számok korai
felismerésének képessége, amely a szövegértés késésével jár - becslései az autista és más fejlődési
rendellenességben szenvedő gyermekek 6-20%-a között mozognak, attól függően, hogy a kutatók
az állapotot úgy határozzák meg, hogy az megfelel-e az évtizedekkel ezelőtt megállapított négy
kulcsfontosságú kritériumnak, vagy csak három lazább kritérium közül kettőnek. Az is számít, hogy
az autisták milyen alcsoportja vesz részt egy vizsgálatban. "Ezek a számok teljes mértékben a
módszertani döntésektől függnek" - mondja Mottron.
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Ráadásul az "erősség" meghatározása vita tárgyát képezheti, mivel a helyzettől függhet. Az a
képesség, hogy valaki képes valamire koncentrálni, például áldás lehet egy projekt vagy feladat
befejezéséhez, hogy a határidőt tartani tudja, de a befejezés megszállottsága az alvás kárára is
mehet - mondja Kapp. A 2019-es felmérésben, amelyet Kapp segítségével 24 autista felnőtt
végzett, egy személy arról számolt be, hogy a színekre való túlérzékenysége előnyös a természet
élvezetében, de nyomasztó, ha egy zsúfolt utcán sétál; egy kertész azt mondta, hogy a részletekre
való �gyelme kitűnő gyomlálóvá teszi, de problémás lehet, ha időhiányos helyzetbe kerül. Az
őszinteség és a nyitottság segíthet szoros barátságok kialakításában, de a képtelenség egy kegyes
hazugság elmondására megbánthatja egy barát érzéseit. "Az erősségek és a gyengeségek ilyenfajta
kettéválasztása félrevezető lehet" - mondja Ginny Russell, a tanulmány egyik kutatója, az angliai
Exeteri Egyetem mentális egészséggel és fejlődési zavarokkal foglalkozó tudományos
főmunkatársa - "A kontextus nagyon fontosnak tűnik".

A tehetség értelmezése:

A szakértők szerint azonban e tulajdonságok pozitívumainak hangsúlyozása sok gyakorlati értékkel
bír. Megerősítheti az autista személy önérzetét, valamint az esetleges munkavállaláshoz szükséges
készségeket - mondja T. A. Meridian McDonald, aki a Vanderbilt Egyetem Spectrum for Life Lab
vezetője. A folyamatban lévő munka során McDonald több mint 1000 autista felnőttet kér meg
arra, hogy értékelje, milyen mértékű bátorítást, támogatást és lehetőséget kaptak különleges
érdeklődésük gyakorlására. Az eredmények segíthetnek feltárni, hogy a speciális érdeklődési körök
korai támogatása (vagy annak hiánya) hogyan formálja az autista személy identitását és készségeit
a későbbi munkavállaláshoz, mondja.
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McDonald szerint a támogatás javításának egyik módja az lehet, ha a kezelési programokat úgy
módosítják, hogy azok az erősségekre összpontosítsanak. Szerinte a korai beavatkozás az
autizmusban fontos, de hajlamos a szociális és életvezetési készségek egy előre megírt készletét
megtanítani. Egy autista gyermeknek, aki heti 40 órát tölt egy ilyen programban, kevés ideje
maradhat a különleges érdeklődésre, és még az is előfordulhat, hogy elriasztják tőle. "A korai
beavatkozás az autók iránti érdeklődést talán korlátozó jellegűnek tekinti, amit esetleg le kell
csökkenteni, de ha egy tipikus gyermek ugyanezt az érdeklődést mutatná, a reakció lehet, hogy az
lenne, hogy "szerezzünk neked több információt az autókról"" - mondja McDonald. A különleges
érdeklődés ösztönzése a gyermeket a szakmai sikerek felé terelheti.

Néhány egyetem, köztük a montreali McGill Egyetem és a Vanderbilt Egyetem kezdeményezéseket
indított az autisták erősségeinek fejlesztésére és a potenciális munkáltatók felé történő
értékesítésére, és néhány vállalkozás és ügynökség már felismerte az autista alkalmazottak
előnyeit, és alkalmazza őket. Ezek az erőfeszítések azonban elszigeteltek. "Általánosságban, a
vállalatok abszolút többsége és a társadalom számára ez még mindig rendkívül új" - mondja Bölte.
Szerinte országos projektekre van szükség az autista emberek munkaerő-piaci integrációjára,
valamint jelentős változásokra abban, ahogyan a társadalom az autizmusra tekint és ahhoz
viszonyul.

Az autisták erősségeinek jobb megértése segítheti ezeket az erőfeszítéseket. Ennek érdekében a
Mottron célja annak feltárása, hogy az autista erősségek hogyan kapcsolódnak az autista emberek
tanulási és információraktározási módjához. Mások az autisták azon csoportjait szeretnék
azonosítani, amelyek bizonyos tehetségekkel rendelkeznek. "Ezek a képességek nem minden autista
egyénnél vannak jelen" - mondja Soulières. "Egyes képességek együttesen jelentkeznek, és a
kutatás segíthet megtalálni a képességek közötti mintázatokat az egyének alcsoportjaiban."
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Az ebbe az irányba tett lépésként Soulières és Kunda azt vizsgálja, hogy egyes autisták miért
vannak előnyben a vizuális-térbeli  képességeket vizsgáló tesztben, amelynek során színes
blokkokat kell úgy elrendezni, hogy megfeleljenek egy megadott alakzatnak. Kamerák és
szemkövető szoftverek segítségével mérnek bizonyos paramétereket, miközben autista és nem
autista emberek végzik a feladatot, többek között azt, hogy mennyi időt töltenek egy blokk
nézésével, mely blokkokat mozgatják, milyen sorrendben, és milyen gyorsan korrigálják a hibáikat.
A kutatók célja, hogy ezeket az adatokat és az elemzésükhöz használt új algoritmusokat
felhasználva különböző stratégiákat határozzanak meg a feladat megoldására. Ezután remélik, hogy
ezeket a stratégiákat összekapcsolhatják más tulajdonságokkal és más feladatokban nyújtott
teljesítménnyel. Az eredmények segítségével meghatározhatóvá válhat egy személy egyedi
képessége, és akár munkahelyekhez is illeszthetők az emberek.

Egyes szakértők azt szeretnék, ha az autista erősségek azonosítása a diagnosztikai eljárás részévé
válna. A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve szigorúan a hiányosságokra
irányul, de az Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott, a funkcionalitás, a fogyatékosság és az
egészség nemzetközi osztályozása az erősségek és a gyengeségek értékelését egyaránt ösztönzi.
Bölte és mások arra ösztönzik az orvosokat és a tudósokat, hogy ez utóbbi útmutatót használják az
autizmussal élő emberek képességeinek értékelésére. "Ez egy olyan értékelés, amely arra irányul,
hogy megtaláljuk a következő lépéseket egy személy jobb életének elérése érdekében" - mondja
Bölte. "Ez a cél."


